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 Salam hormat sobat Monitor,

 Berita tentang virus corona seakan tidak pernah ada 
habisnya, lebih-lebih di bulan Juli ini di mana jumlah orang 
terkonfirmasi mencatatkan angka tertingginya, yaitu: 2.657 
orang. Walau kemudian menurun, di akhir bulan yang sama 
jumlah orang positif menembus (lagi) angka 2.381. Pemerintah 
mengklaim melambungnya angka tersebut karena semakin 
agresifnya penetrasi tracing yang dilakukan guna antisipasi 
lebih massive terhadap penyebaran kasus ini akibat tingginya 
angka asymptomatic suspect. Sederhananya karena banyak 
orang gak sadar bahwa mereka adalah carrier yang berpotensi 
menularkan virus karena yang bersangkutan merasa sehat-
sehat saja. Lebih konyol lagi kalau sampai ada yang merasa 
bahwa Covid-19 ini adalah konspirasi belaka, gak nyata dan 
gak percaya, weleh weleh weleh…

 Sobat Monitor, di awal paruh semester kedua ini juga, 
TVRI mengkonfirmasi karyawannya positif virus yang belum 
ada vaksin dan obatnya ini. Bisa ditebak apa yang terjadi: 
kabar ini langsung meluas dan mereka yang mendengarnya 
mulai berasumsi macam-macam.
 Rekan kerja yang berada satu lantai dengan yang 
bersangkutan sontak dipandang berbeda. Walhasil, tumbuh 
perasaan yang berbeda di antara sesama rekan kerja sekantor 
akibat insiden ini.
 Gaeess, yuk kita lihat masalah ini dengan perspektif 
yang lebih luas. Kita di TVRI ini kita adalah satu keluarga 
yang saling mengasihi dan menyayangi layaknya satu raga. 
Itulah sebabnya jika ada satu anggota tubuh kita, bukan ada 
sedikit saja luka di badan, kita harus mengobatinya agar 
sembuh. Itulah yang terjadi apabila ada rekan kerja kita yang 
sakit, apapun sakitnya, kita harus berempati dan bila perlu 
memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bila tidak 
mampu, kita bisa mendo’akannya agar segera sembuh, bisa 
kembali beraktifitas dan berkumpul dengan keluarga tercinta.
 Selain itu, mengutip aturan pemerintah mengenai 
protokol penanganan kesehatan Covid-19, kita seharusnya 
bisa lebih bijak menghadapi masalah ini. Life must go 
on, suka atau tidak, sobat Monitor kita harus hidup 
dengan new normal karena memang kita harus 
hidup berdampingan dengan corona. TVRI 
adalah Media Pemersatu Bangsa yang 
warga di dalamnya harus hidup bersatu 
demi berjalannya pelayanan kepada 
masyarakat terutama di masa sulit 
seperti ini. We can do it guys, yes 
we all can.

 Hormat kami,

Kunjungi Majalah_Monitor@tvri.go.id, IG dan twitter (@tvrinasional) dan 
kirimkan karya-karya kamu supaya bisa dibaca seluruh insan TVRI dari Aceh 

sampai Papua

SURAT PEMBACA

@gilangs033

@tvrinasional 
Mantap
TVRI tetap 
semangat untuk 
meningkatkan mutu 
dari siaran yang 
dikeluarkan

@ivaan.khaap

@wnn_tv_official

Selamat atas @tvri 
nasional program 
terbaru anda dan 
tampilan baru keren 
kok :)

@frista.mei

Terima kasih sudah 
merespon dan 
menyuguhkan 
musik campur sari 
kesukaan orang tua.
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 Penetrasi yang dilakukan oleh Direktur 
Utama LPP TVRI Iman Brotoseno seakan 
mencapai klimaks pada saat beliau menghadap 
orang nomor satu di Indonesia, Presiden 
Joko Widodo. Anda pasti bisa bayangkan 
betapa sibuknya Putra terbaik Nusantara yang 
mengurusi berbagai macam masalah plus adanya 
pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia 
sejak awal Maret lalu ini. Lalu kira-kira apa yang 
Pak Dirut obrolin dengan Pak Jokowi?
 Yang utama tentu, Pak Iman 
menyampaikan terobosannya untuk TVRI 
khususnya dalam hal memainkan perannya yang 
strategis sebagai TV Publik di masa pandemi: 
memberikan pemahaman yang komprehensif  
kepada masyarakat terkait gerakan hidup sehat 
untuk mencegah penyebaran virus corona. 
Selanjutnya bapak mantan sutradara ini juga 
menjelaskan dengan detail rencana untuk 
menggerakkan ekonomi melalui UMKM dan 
mendorong pertumbuhan pariwisata dalam 
negeri yang mandek akibat Covid-19. 
 Kerja sama dengan instansi terkait di 
level kementrian dan dengan franchise TVRI  yang 
tersebar di 29 provinsi di Nusantara, Pak Dirut 
optimis pemulihan ekonomi dan pariwisata akan 
terealisir seiring mulai berjalannya kebiasaan 
baru (new normal) di kalangan masyarakat. 
Program baru Paten (Pemuda Kreatif  dan Keren) 
akan segera digarap untuk memberikan tontonan 
alternatif  nan inspiratif  bagi penggiat usaha dan 
UMKM yang kreatif  agar jeli melihat peluang. 
Pak Dirut mencanangkan program Paten dapat 
diimplementasikan di seluruh stasiun TVRI di 
daerah sehingga memungkinkan berkolaborasi 

apik dengan kearifan lokal tiap daerah masing-
masing.
 Optimalisasi seluruh cabang di daerah 
ini menjadi laporan Pak Dirut mengenai 
pemberdayaan SDM TVRI agar memperketat 
daya saing dan meningkatkan etos kerja sama 
di antara karyawan. Sebab ini adalah salah 
satu janji Iman Brotoseno saat menjadi TVRI 
1, yaitu mengajak semua jajaran dibawahnya 
untuk bisa bekerja bersama-sama bukan justru 
membawa ‘orang luar’. Selain itu, Pak Dirut juga 
mengemukakan perihal kesiapan TVRI di bidang 
teknologi terutama dalam hal menghadapi 
persaingan industri penyiaran yang semakin 
sengit.
 Mendengar paparan Pak Dirut, Pak 
Presidenpun berpesan bahwa TVRI harus 
mampu berdiri netral sebagai media yang 
impartial, independen, media rujukan bagi 
siapapun, media penyeimbang di tengah 
kegaduhan berita yang ada, serta media yang 
kredibel menjalankan fungsi kepublikan secara 
utuh dan bertanggung jawab.
 Tenang guys, Pak Iman juga sudah 
menyampaikan update mengenai tunkin 
karyawan TVRI yang juga belum cair, YES! Itu 
yang paling penting ya bro and sis prok prok 
prok. That’s why mari kita kerjakan porsi kita 
masing-masing dengan sebaik-baiknya karena 
hak yang kita tunggu-tunggu itu sudah ada yang 
mengurusnya dan Pak Dirut langsung pula. 
Rancak bana! Tetap semangat kuy! AASF.

PRESIDEN JOKO WIDODO BERIKAN ARAHAN 
TERKAIT PERAN TVRI KEPADA IMAN BROTOSENO

“Pak Presidenpun berpesan 
bahwa TVRI harus mampu 

berdiri netral sebagai media 
yang impartial, independen, 

media rujukan bagi siapapun, 
media penyeimbang di tengah 

kegaduhan berita yang ada, 
serta media yang kredibel 

menjalankan fungsi kepublikan 
secara utuh dan bertanggung 

jawab.”
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 Dewan Pengawas LPP TVRI melakukan silaturahmi dengan Para Tokoh masyarakat , Seniman, 
Budayawan dan Mitra TVRI Staisun Jawa Barat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Utama LPP 
TVRI Iman Brotoseno, Plt Direktur Umum Wusnugroho, dan Kepala Stasiun TVRI Stasiun Jawa Barat 
serta para Pejabat Struktual lainnya.
 Dalam sambutannya Ketua Dewan Pegawas LPP TVRI, Arief   Hidayat Tamrin menjelaskan 
bahwa sebagai TV Publik, TVRI butuh masukan, kritik dan saran dari seluruh lapisan masyarakat, 
sebagai media pemersatu bangsa, TVRI mempunyai tugas khusus terhadap keragaman konten program 
Pendidikan dan Budaya terutama kearifan lokal di setiap daerah.
 Dalam kesempatan ini turut hadir juga Tokoh Pendidikan Jawa Barat HMS  Irianto, Rektor 
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung DR. Hj. Een Herdiani. Dosen FIKOM Universitas Pajajaran 
Bandung. DR. Dadang Rachmat yang mengharapkan konten lokal dan penggalian nilai budaya agar 
mampu menjadi Pendidikan karakter anak-anak bangsa. AQ

SHARING SESSION DEWAN PENGAWAS
DENGAN TOKOH DAN BUDAYAWAN JAWA BARAT

“Sebagai TV Publik, TVRI butuh masukan, kritik dan saran dari 
seluruh lapisan masyarakat, sebagai media pemersatu bangsa.”
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 Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah 
Azwar Anas bertempat di Pendopo Bupati kembali 
membuka objek wisata untuk wisatawan yang 
berkunjung ke Banyuwangi. Tahun lalu jumlah 
wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi 
mencapai 470 ribu orang lebih wisatawan dan 
menikmati 34 event kegiatan pariwisata. Tahun 
ini (2020) Banyuwangi telah mempersiapkan 
123 event pariwisata salah satunya Tour de 
Banyuwangi Ijen (TdBI) namun tidak terlaksana 
karena pandemik Covid-19.
 Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno 
yang turut hadir dalam pembukaan pariwisata dan 
penerapan protokol kesehatan tempat wisata dan 
hotel di kabupaten Banyuwangi ini secara khusus 
memberi sambutan tentang potensi pariwisata 
Banyuwangi yang dapat di kemas sebagai suatu 
program yang menarik yang dapat ditayangkan di 
TVRI.

DIRUT TVRI IMAN BROTOSENO DAN BUPATI BANYUWANGI 
ABDULLAH AZWAR ANAS BICARA TENTANG

PROMOSI PARIWISATA

 Menurut Iman Brotoseno yang 
mempunyai latar belakang sebagai sutradara 
dan penulis pariwisata. Bayuwangi mempunyai 
potensi pariwisata yang cukup menarik dan dapat 
dikemas dalam bentuk  konten program televisi 
yang dapat ditayangkan di TVRI dalam program 
acara unggulan Pesona Indonesia. Iman Brotoseno 
mengharapkan kerja sama ini dapat diwujukan 
segera untuk membantu UMKM dan pariwisata 
kembali tumbuh dalam situasi New Normal.
 Masih dalam angkaian pembukaan 
pariwisata Banyuwangi, Direktur Utama TVRI juga 
dijadwalkan akan memaparkan upaya promosi 
pariwisata dan ekonomi kreatif  dihadapan Menko 
Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 
Acara ini juga di ikuti Kementerian dan Kembaga 
yang berlangsung di Pendopo Bupati Banyuwangi.
RO
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 Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) yang 
dipimpin oleh Ketua DPD RI, AA La 
Nyalla Mahmud Mattalitti melakukan 
Kunjungan ke Lembaga Penyiaran 
Publik TVRI, dan diterima langsung 
oleh Direktur Utama LPP TVRI Iman 
Brotoseno.
 Ketua DPD RI, AA La 
Nyalla Mahmud menyatakan DPD 
RI merupakan salah satu Lembaga 
Parlemen yang menjadi saluran 
aspirasi masyarakat dan terus berjuang 
untuk kepentingan daerah, DPD RI 
juga memiliki fungsi pengawasan yang 
menjadi kekuatan dalam kinerja DPD 
RI sebagai Wakil Daerah.
 Wakil Ketua 1 DPD RI, Nono 
Sampono menambahkan kunjungan 
DPD RI ke LPP TVRI, selain untuk 
melakukan sinergitas juga untuk 
memperkuat Kerja sama publikasi 
dalam pengawal spirit dan perjungan 
gagasan-gagasan daerah yang bisa di 
bawa ke pusat.
 Direktur Utama LPP TVRI, 
Iman Brotoseno mengatakan TVRI 
sebagai TV Publik akan berkomitmen 
membantu DPD RI dalam rangka 
meningkatkan kerja sama serta 
informasi dan aspirasi seputar daerah.
 Dalam Kunjungan DPD 
RI ini juga dihadiri oleh Ketua 
Dewan Pengawas Arief  Hidayat 
Thamrin, Plt. Direktur Program 
Usrin Usman, Plt. Direktur Keuangan 
Tellman W. Roringpandey, Direktur 
Teknik Supriyono, Plt. Direktur 
Umum Wisnugroho dan Direktur 
Pengembangan Usaha Rini 
Padmirehatta. RO

DPD RI DAN LPP TVRI KERJA SAMA
PERKUAT PUBLIKASI

“Sebagai TV Publik akan berkomitmen membantu DPD RI dalam 
rangka meningkatkan kerja sama serta informasi dan aspirasi 

seputar daerah.”

KOLOM MANAJEMEN

7



88

KOLOM MANAJEMEN

KOMISIONER KPI MELAKUKAN LAWATAN 
DENGAN JAJARAN DIREKSI LPP TVRI

 Komisioner Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) yang dipimpin oleh Agung 
Agung Suprio melakukan Silaturahmi 
dengan jajaran Direksi LPP TVRI, dan 
diterima langsung oleh Direktur Utama LPP 
TVRI Iman Brotoseno.
 Dalam pertemuan ini Direktur 
Utama LPP TVRI memaparkan 
infrastruktur LPP TVRI yang mempunyai 
361 Pemancar dan 29 Stasiun Penyiaran 
yang melakukan siaran dengan konten 
lokal.
 Ketua KPI Pusat Agung Suprio, 
mengharapkan TVRI bisa memberikan 
informasi yang merata kepada masyarakat 
yang dapat menjangkau seluruh Nusantara. 
TVRI mempunyai peran penting dalam 
hal mensosialisasikan pembangunan dan 
memberikan tontonan yang mendidik dan 
ramah anak.
 Sementara itu Ketua Dewan 
Pengawas  LPP TVRI  Arief   Hidayat  Thamrin, 
menyampaikan TVRI sebagai TV 
Publik yang menjadi Pilar utamanya 
adalah Pendidikan diharapkan TVRI 
bisa menjadi TV yang ramah anak, 
dan menjadi media terdepan dalam 
menayangkan Informasi Kesehatan 
di tengah kondisi Indonesia saat ini, 
serta menyampaikan berita secara 
indenden dan netral.
 Kegiatan silaturahmi yang 
dilakukan KPI ini adalah bentuk   
silaturahmi yang dilakukan ke setiap 
Lembaga Penyiaran, dan harapannya 
komunikasi KPI dengan setiap Lembaga 
Penyiaran dapat berjalan baik. RO
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 Total hits merupakan jumlah KLIK pada media online streaming TVRI (TVRI Klik android, 
TVRI klik IoS, TVRI klik website tvri.go.id, Streaming di website TVRI, tvri.go.id).  Satu orang dapat 
melakukan beberapa kali klik pada hari yang sama di waktu yang berbeda.  Total hits pada bulan Juli 
2020 nilai tertinggi terdapat pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar 6.333.864. SA

 Total hits merupakan jumlah KLIK pada media online streaming TVRI (TVRI Klik android, 
TVRI klik IoS, TVRI klik website tvri.go.id, Streaming di website TVRI, tvri.go.id).  Satu orang dapat 
melakukan beberapa kali klik pada hari yang sama di waktu yang berbeda.  Total hits pada bulan Juli 
2020 nilai tertinggi terdapat pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar 6.333.864

MEDIA SOSIAL 
ANALITIK TVRI
BULAN JULI 2020

KOLOM PUSLITBANG
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Subscribers Youtube 
TVRI Nasional setiap 
harinya mengalami 
kenaikan, kecuali pada 
tanggal 31 Juli 2020 
Subscriber Youtube 
mengalami penurunan 
dari hari sebelumnya 
sebanyak 111 Subscribers.

Follower Twitter 
tvrinasional setiap 
harinya bertambah.
Pertambahan followers 
terbanyak terdapat pada 
tanggal 24 Juli 2020, 
bertambah sebanyak 
266 followers dari hari 
sebelumnya.

Follower Instagram 
TVRINasional setiap 
harinya bertambah.
Pertambahan followers 
terbanyak terdapat pada 
tanggal 28 Juli 2020, 
bertambah sebanyak 
289 followers dari hari 
sebelumnya.

Follower Facebook 
Fanpage TVRI Nasional 
setiap harinya 
bertambah.
Pertambahan followers 
terbanyak terdapat pada 
tanggal 14 Juli 2020, 
bertambah sebanyak 
1.181 followers dari hari 
sebelumnya.
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 Banyak Hal yangg harus disiapkan  TVRI 
sebelum  siap menerima lisensi dari BNSP (Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi) menjadi LSP TVRI. 
Sebenarnya Lisensi sudah keluar sejak. 17 Februari 
2020, namun masih harus dipenuhi satu tahap 
Witness, yaitu pelaksanaan asesi dalam pengawasan 
langsung BNSP. Setelah melewai proses itu, LSP 
TVRI  sudah dapat membuat materi uji kompetensi 
sendiri dan menerbitkan Sertifikat Profesi dengan 
Lambang Negara Indonesia bertinta emas di helai 
sertifikatnya.
 Dalam usaha mempersiapkan penerimaan 
Lisensi dimaksud, TVRI segera menyiapkan 
susunan organisasi LSP yang disesuaikan dengan 
formasi terkini, beberapa nama perlu disusun 
kembali, seperti Dyah Sukorini yang kini telah 
mengakhiri masa bakti dan beberapa nama lainnya 
sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, LSP dapat 
mulai menyusun kembali Skema profesi yang 
akan diajukan, untuk semakin memperkuat unit 
baru ini, antara lain Skema profesi editor, kamera 
person, reporter dan Penyiar/presenter.
 Untuk itulah, Pusdiklat menyelenggarakan 

konsinyering di zona hijau atau kuning (sesuai 
informasi dari Gugus tugas Covid19 Jabar)  untuk 
memudahkan narasumber hadir. Wilayah Cisarua 
dipilih mengingat nuansa Alam pegunungan yang 
segar dan tidak ramai, tentunya hotel tempat 
pelaksanaan harus menerapkan protokol kesehatan 
dengan baik. Bagi peserta asesor, kegiatan ini 
memberikan pendalaman materi terkait standar 
kompetensi produser televisi yang mengacu 
pada SKKNI sehingga tercapai pemahaman yang 
sama tentang standar dimaksud, tentunya akan 
bermanfaat saat merumuskan materi uji kompetensi 
dan terjaga mutunya. Narasumber yang diundang 
pada kegiatan ini, Wakil Ketua BNSP, Miftakul 
Azis dan dan Pak Anis Ilahi pengajar di Universitas 
Indonesia sebagai perwakilan dari SKKNI. Pada 
kesempatan itu, seluruh konsep yg disusun Tim 
Skema ini, dibahas oleh para narasumber
 Di sela kegiatan, terdengar kabar kurang 
menyenangkan di TVRI pusat, bersamaan 
dengan keluarnya Surat Edaran untuk kembali 
memberlakukan WFH 80% – 20%. TVRI Pusat 
harus pula menutup sementara Gedung Penunjang 
Operasional untuk disterilkan dahulu. Karena 
wabah Covid-19 masih belum berakhir. Salah 
seorg kawan dari seksi promosi yang kebetulan 
ikut Penyusunan konsep Editing, Irwan harus 
segera kembali ke Jakarta dan bergabung bersama 
kawannya untuk menjalani pemeriksaan Swap 
pada Hari yg ditentukan.
 Sejenak, terbuyar lagi rencana dalam 
benak kami semua, mengingat BNSP sempat 
menyatakankondisi force major dengan adanya 
wabah menyebabkan Proses Lisensi jadi tidak 
sesuai dengan tahapan yg direncanakan. Kita masih 
harus bersabar.
 Semoga kondisi ke depan membaik dan 
wabah Covid-19 segera hilang dari bumi pertiwi. 
Dan biarkan semua rencana kita di segala bidang 
dapat terlaksana dengan baik. Amin. AWS

KONSINYERING KOMPETENSI PROFESI 
PUSDIKLAT LPP TVRI

KOLOM PUSDIKLAT
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 Sebentar lagi TVRI akan menginjak usia 
58 tahun, cukup matang dalam perjalanan sebuah 
Stasiun Televisi milik Publik. Semula dibangun oleh 
Presiden RI  pertama, tentunya sebagai Televisi 
milik Pemerintah, dan kini TVRI masih  tetap 
berdiri tegak  dan bertekad akan kembali merebut 
hati penonton seluruh Indonesia, agar penduduk 
bumi pertiwi mendapatkan tontonan yang layak, 
mendidik, menyampaikan informasi dan budaya 
serta menghibur semua kalangan.
 Tahun ini Pusdiklat LPP TVRI menginjak 
usia 50 tahun,  mulai berdiri di Tahun 1970,  delapan 
Tahun setelah berdirinya TVRI. Dan tahun ini 
Pusdiklat ingin ikut andil dalam peringatan ke 
58 usia TVRI. Pusdiklat telah menyiapkan suatu 
konsep kegiatan yang dapat mencapai jumlah 
terdidik lebih banyak,  dengan pengetahuan yang 
cukup untuk karyawannya sehari-hari.  Apakah 
itu? Kami sering mendapatkan dalam suatu 
pertemuan atau rapat di TVRI Pusat, dimana 
langsung saja ditunjuk karyawan untuk membuka 
dan menuntun acara baik sebagai MC ataupun 
moderator.  Beberapa karyawan muda nampak 
sedikit canggung dan kurang menguasai tata cara, 
etika dan protokol sebuah acara. Oleh karenanya, 
Pusdiklat menyiapkan ONE DAY TRAINING untuk 
MC/Public Speaking bagi karyawan TVRI dari 
bidang apa saja, dengan instruktur kawakan untuk 
memberikan tips yang pas sekaligus langsung 
di praktekan. Tentu saja harapan kami. dapat 

membentuk staf  muda atau pemula, untuk siap 
apabila diberi tugas sewaktu-waktu.
 Tidak hanya Training MC atau Public 
Speaking saja yang disiapkan, ada satu lagi, yaitu 
Mobile Journalism, apa itu ?  Jurnalisme Gawai, 
yaitu  suatu kemampuan untuk meliput suatu 
kejadian dengan peralatan sederhana, Handphone 
dan tidak harus  Apple tapi Android saja sudah 
cukup. Kemudian peserta dapat pula belajar 
melaporkan suatu kegiatan atau berita, bertindak 
sebagai reporter atau sekedar menjadikan video 
dokumenter singkat, kemudian mereka dapat 
pula mengedit dan membuat subtitle hasil 
videonya.  Mojo ini merupakan Citizen Journalism 
atau jurnalisme warga. Jadi siapa saja dapat 
mengirimkan berita dengan video dengan cara 
yang menuju profesionalisme jurnalis.  Tentu 
saja ada tingkatan dalam MOJO ini karena dalam 
tingkat advance peserta dapat meliput sebuah 
program  diskusi atau  atau talkshow  dengan 3 
Handphone yang menjadi perangkat  multi camera. 
Untuk ONE DAY TRAINING MOJO pastinya hanya 
tingkat dasar namun sudah pasti yang gambar 
yang mereka hasilan akan lebih enak ditonton dan 
dipahami.
 Nantikan Kegiatan ONE DAY TRAINING 
dan ikuti kegiatan ini untuk seluruh karyawan di 
bidang  mana saja, juga untuk keluarga karyawan 
atau mitra Televisi.  Siap siap untuk segera 
mendaftar. AWS

PERSIAPAN PUSDIKLAT
MENYAMBUT HUT TVRI
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 Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Esam Abid Althagafi bertemu dengan Direktur Utama LPP 
TVRI Iman Brotoseno, untuk menjalin kerja sama bidang media, dalam pertemuan ini Imam Brotoseno 
didampingi oleh Plt Direktur Program Berita Usrin Usman, sedangkan Esam Abid Althagafi didampingi 
oleh Kepala Urusan Media dan Budaya Fawwaz Al Othaimeen.
 Dubes Esam Abid Althagafi mengharapkan Kerja sama dapat terwujud dalam waktu dekat 
salah satunya adalah segera merealisasikan Pendatanganan MoU kerja sama antara Pemerintah Arab 
Saudi dengan LPP TVRI.
 Sementara Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno menyampaikan rencana TVRI yang 
akan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk membuat kuis berbahasa Arab terutama 
untuk anak-anak dan berharap Kerja sama ini dapat terus berlanjut.
 Nantinya TVRI diharapkan dapat mempromosikan Arab Saudi tidak hanya pada Masa Haji 
namun dapat mempromosikan hal lainnya, saat ini Pemerintah Arab Saudi sedang mengembangkan 
sektor pariwisata dan Kebudayaan. Arab Saudi juga akan menjadi tuan rumah G-20 di Riyadh dan 
mengundang LPP TVRI untuk meliput kegiatan tersebut.
 Dalam Pertemuan ini Dubes Arab Saudi juga meninjau langsung Redaksi berita, Newsroom 
Studio 4 didampingi oleh Dirut LPP TVRI dan Plt Direktur Program Berita. RO

KUNJUNGAN DUTA BESAR ARAB SAUDI
H.E. ESAM ABID AL-THAQAFI KE TVRI
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 Dalam rangka memperingati HUT KE-
58 TVRI, LPP TVRI bekerjasama dengan Dinas 
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengadakan 
bakti sosial berupa Rapid Test yang dilakukan 
secara bertahap untuk seluruh karyawan TVRI 
Pusat dan TVRI Stasiun DKI Jakarta.
 Kegiatan Rapid Test ini berguna sebagai  
metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, 
yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh 
untuk melawan virus Corona.
 Direktur Utama Iman Brotoseno 
mengatakan  bahwa Rapid Test ini dilakukan 
mengingat banyaknya perkantoran yang 
lockdown, karena itu LPP TVRI berinisiatif  
untuk melakukan Rapid Test untuk karyawan 
karyawati TVRI, dengan dilakukannya Rapid Test 
ini diharapkan dapat memberikan semangat dan 
kenyamanan kepada seluruh karyawan TVRI.
 Kegiatan Rapid Test tahap 1 diikuti 
sebanyak 300 pegawai di lingkungan LPP TVRI 
Kantor Pusat dan TVRI Stasiun DKI Jakarta yang 
terlihat antusias. RO

300 KARYAWAN LPP 
TVRI KANTOR PUSAT 
JALANI RAPID TEST

HALAMAN KITA

 Setelah TVRI Sukses menjadi tempat 
penyelenggaraan Konser Berbagi Kasih Bersama 
Bimbo pada bulan mei lalu. Yayasan Generasi Lintas 
Budaya Foundation yang bertempat di Taman Buaya 
TVRI memberikan donasi 500 sembako untuk para 
Seniman yang terdampak Covid-19. Pemberian 
donasi tersebut dilakukan secara simbolik oleh Ketua 
MPR RI mengingat protokol Kesehatan Covid-19. 
 Donasi yang diberikan merupakan hasil 
dari penggalangan dana yang terkumpul melalui 
konser “Berbagi Kasih Bersama Bimbo” sebagai 
wujud penguatan solidaritas terhadap seluruh 
lapisan masyarakat pada bulan Mei lalu.
 Dalam sambutannya Direktur Utama LPP 
TVRI, Iman Brotoseno menyampaikan kedepannya 
TVRI akan selalu memberikan ruang untuk 
kebudayaan terutama para Seniman mengingat 
TVRI sebagai TV Publik yang berfungsi memberikan 
layanan untuk kepentingan masyarakat. 
 Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 
menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat 
memutus mata rantai penyebaran Sovid-19 yang 
sangat berdampak pada seniman dan mendorong 
supaya Pemerintah Daerah disetiap tingkatan untuk 
mencermati betul wilayah yang terdampak Covid-19.
 Dalam kegiatan ini turut hadir Ketua Dewan 
Pegawas LPP TVRI Arief  Hidayat Thamrin, Kepala 
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. 
Yudian Wahyudi, Sekjen Kementerian Komunikasi 
dan Informatika Niken Widiastuti, Atris Mutiara 
Sarumpaet Sani, serta para Seniman. RO

KONSER BERBAGI KASIH 
BAGIKAN 500 PAKET 

SEMBAKO UNTUK 
SENIMAN
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PENDAHULUAN
 Penggunaan obat-obatan dan zat kimia 
yang seharusnya digunakan dalam ruang lingkup 
bidang farmasi, tetapi sejak 2014 penggunaan obat 
dan zat kimia tersebut disalahgunakan di kalangan 
masyarakat seperti PCC (paracetamol), caffeine, 
carisoprodol, dan carnophen. Salah satu penyebab 
penyalahgunaan ini, dikarenakan ketidaktahuan 
masyarakat dalam penggunaan dan jenis obat-
obatan seperti tidak mengetahui arti dan makna 
logo obat atau tanda khusus yang tercantum pada 
kemasan obat. Seiring dengan perkembangan 
teknologi, masyarakat menginginkan kemudahan 
pemenuhan kebutuhan akan informasi sehingga, 
diperlukan suatu pengembangan aplikasi yang 
mampu membaca pola logo atau tanda khusus 
dengan menggunakan pengolahan citra digital.

CARA KERJA APLIKASI
 Proses pengenalan logo obat medis 
dimulai dari memasukkan data hasil pengambilan 
gambar menggunakan kamera smartphone, 
selanjutnya citra hasil yang masih berupa citra 
RGB dilakukan proses cropping secara manual 
untuk mendapatkan detail pola citra logo 
obat medis. Citra pola logo yang didapat akan 
dilakukan proses resize citra untuk mengubah 
ukuran menjadi 256 x 256 piksel. Hal ini bertujuan 
untuk memperbesar dan menyamakan ukuran 
citra obat medis. Pengenalan atau pembacaan 
pola obat medis berdasarkan nilai ciri bentuk dan 
ekstraksi tekstur melalui 2 tahapan yaitu pertama, 
mengkonversi citra logo obat medis berupa citra 
RGB menjadi citra biner untuk mendapatkan nilai 
parameter metric dan eccentricity. Tahapan kedua, 
mengkonversi citra logo obat medis menjadi citra 
grayscale menggunakan metode gray level co-

occurrence metrix. Nilai fitur parameter ini akan 
dijadikan database untuk penyimpanan data 
sebagai acuan pembanding.

 

HASIL UJI COBA APLIKASI
 Pengujian aplikasi ini telah dilakukan 
dengan menggunakan 24 data citra logo obat 
medis yang terdiri dari obat bebas, obat bebas 
terbatas, obat keras, dan narkotika dan didapat 
hasil persentase keberhasilan pengenalan pola 
logo obat medis sebagai berikut :

APLIKASI PENGENALAN LOGO OBAT MEDIS 
Agus Andreansyah - TVRI Bangka Belitung
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 Dalam upaya memasyarakatkan Olah 
Raga dan mengolah Ragakan Masyarakat 
khususnya dikalangan karyawan dan karyawati 
LPP TVRI Sumatera Barat, serta lingkungan  
sekitar TVRI, LPP TVRI Sumatera Barat telah 
membentuk komunitas pencinta Sepeda dengan 
nama BROBIC ( Broadcast Bike Community ).  
Komunitas Sepeda ini secara rutin setiap akhir 
pekan melakukan kegiatan Gowes bersama 
dengan rute yang berbeda, kegiatan Bersepeda 
bersama tersebut selain untuk meningkatkan tali 
silaturahmi antar sesama anggota Brobic, kegiatan 
bersepeda ini juga untuk memasyarakatkan 
kembali kegiatan berolah raga ditengah 

masyarakat khususnya pasca pandemi Covid 19. 
 Ketua BROBIC TVRI Sumatera Barat 
Mahyar Jamal mengatakan Olah Raga bersepeda 
merupakan salah satu olah raga yang cukup 
dikenal dan memasyarakat di Nusantara, 
begitu juga dengan di Sumatera Barat, olah raga 
bersepeda telah menjadi bagian dari kehidupan 
warga masyarakat di Ranah Minang, setiap 
akhir pekan kita bisa menyaksikan banyak warga 
masyarakat yang melakukan aktifitas berolah 
raga bersepeda baik secara perseorangan maupun 
secara berkelompok dengan komunitasnya 
masing masing, awal terbentuknya komunitas 
pencinta sepeda dilingkungan TVRI Sumbar 
ini berawal dari adanya beberapa karyawan 
TVRI yang memiliki hobby bersepeda, yang 
pada awalnya melakukan aktifitas berolah raga 
bersepeda secara perorangan, dan akhirnya 
terbentuk gagasan untuk membentuk wadah 
organisasi komunitas Pencinta Sepeda, dengan 
adanya Wadah tersebut akan semakin terorganisir 
kegiatan berolah raga khususnya para anggota 
Brobic.
 Mahyar Jamal juga mengajak para 
pencinta sepeda yang ada dikota Padang yang ingin 

BERSEPEDA SAMBIL BERWISATA DI PADANG
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bergabung dengan BROBIC untuk bisa 
bergabung dalam Komunitas ini, sehingga 
aktifitas bersepeda komunitas Brobic 
semakin luas, menurut Mahyar Jamal 
kedepanya Brobic juga akan melakukan 
kegiatan bersepeda hingga keluar kota 
dalam upaya mengkampanyekan hidup 
sehat dan berolah raga dengan sepeda.
 Kegiatan  Gowes Perdana  bersama 
Komunitas BROBIC ini dilakukan  sabtu 4 
Juli 2020, kegiatan Gowes perdana tersebut 
diawali start dari Komplek Perumahan  
TVRI di jalan Jati Adabiyah menuju 
Pantai Padang, jembatan Sitinurbaya, 
Muaro Pantai Cimpago dan kembali ke 
Jati Adabiyah, PLH Kepala TVRI Sumbar 
Sutrisno menyambut baik terbentuknya 
komunitas Pencinta sepeda dilingkungan 
TVRI tersebut, karena menurutnya dengan 
adanya komunitas sepeda BROBIC ini 
secara tidak langsung telah ikut mendukung 
program pemerintah dalam upaya 
memasyarakatkan hidup sehat, dan juga 
sekaligus memasyarakatkan olah raga dan 
mengolah ragakan masyarakat. Kegiatan 
positif  semacam ini menurut Sutrisno 
perlu di dukung oleh semua pihak terlebih 
lembaga LPP TVRI Sebagai lembaga yang 
mewadahi komunitas Brobic, Sutrisno juga 
mengharapkan kegiatan sepeda bersama 
semacam ini hendaknya dapat dilakukan 
secara kontineu dan berkesinambungan 

dengan melibatkan berbagai pihak untuk ikut bersepeda 
bersama.
 Sementara itu salah seorang peserta Sepeda 
bersama yang tergabung dalam komunitas Brobic Ersoni 
mengatakan kegiatan sepeda bersama ini menurutnya 
sangat menarik untuk diikuti karena selain dapat berolah 
raga yang membuat badan sehat, selain itu juga dapat 
meningkatkan tali silaturahmi antar sesama pencinta 
sepeda yang tergabung dalam komunitas Brobic, selain 
itu menurut Ersoni dengan kegiatan bersepeda ini 
juga sekaligus dapat ikut berwisata. Dengan kata lain 
bersepeda sambil berwisata, karena rute yang dilalui 
merupakan kawasan - kawasan objek wisata yang bisa 
dinikmati sepanjang jalan yang dilalui saat bersepeda.
 Saat ini jumlah anggota komunitas Brobic baru 
sekitar 20 orang yang sebagian merupakan para karyawan 
TVRI Sumbar sementara sisanya warga disekitar 
Lingkungan TVRI Sumbar, dan juga dari beberapa 
Lembaga dan Instansi lainnya kedepan diharapkan 
jumlah komunitas Brobic ini semakin banyak sehingga 
tujuan untuk mengkampanyekan hidup sehat ditengah 
masyarakat  dengan berolah raga bersepeda semakin 
bisa terwujud.
 Ayo Berolah Raga 
 Ayo Bersepeda 
 Bersepeda sambal berwisata 

Mansyar Jamal 
TVRI Sumatera Barat
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 “TVRI Bali bersama Pemerintah 
Daerah berjuang melawan Covid 

19”. Tulisan ini terpampang pada 
baliho besar di depan kantor 
TVRI Bali Jalan Cok Agung 
Tresna, Denpasar.  Sejatinya 
saat baliho dipasang sekitar  bu-
lan Maret Tahun 2020 lalu, tak 

seorangpun yang mengetahaui 
pasti bagaimana Covid 19 akan 

menghantui kehidupan mas-
yarakat di Bali dan bagaimana   
wujud perjuangan untuk mel-
awan pandemi Covid 19 . Tapi 
melalui program siaranNya,  saat 

itu TVRI Bali  terus menayangkan 
upaya pencegahan covid 19  yang 

dilakukan oleh Instansi  Pemerintah dan berbagai 
elemen masyarakat dengan penyemprotan cairan 

desinfektan di berbagai fasilitas umum dan 
berbagai protokol kesehatan untuk memu-
tus rantai penyebaran Covid 19.  Selanjutn-
ya setelah jumlah warga yang terpapar dan 
menjadi korban  meninggal dunia akibat 

Covid 19 terus bertambah TVRI Bali secara 
konsisten menyiarkan update perkembangan 

kasus Covid 19  yang disampaikan oleh ketua Sat-
uan Tugas  Percepatan Penanganan Covid 19  da-
lam bulletin berita Bali Hari Ini.  Audience share 
TVRI Bali pukul 17.00 Wita pun terdongkrak naik 
hingga beberapa kali melewati dua digit. 
 Terus bertambahnya jumlah warga yang 
terkonfirmasi positif  Covid 19 menimbulkan rasa 
was-was dikalangan karyawan yang melakukan 
tugas operasional produksi dan penyiaran di TVRI 
Bali. Kekhawatiran ini diungkapkan melalui grup 

Whatsapp karyawan. Menjawab kekhawati-
ran ini manajemen TVRI Bali melakukan 

Rapid Test untuk karyawan bekerjasama 
dengan Dinas Kesehatan  Provinsi Bali. 
Hasilnya 1 orang dinyatakan reaktif  
dan harus isolasi mandiri . Dalam situ-

asi seperti ini solidaritas dan kepedulian 

sosial spontan muncul di antara karyawan  den-
gan ungkapan keprihatinan dan dorongan un-
tuk tetap semangat . Syukur setelah dilakukan 
Swab Test yang bersangkutan dinyatakan negative 
Covid 19. Namun belum pupus kekhawatiran ter-
hadap penularan Covid 19 di lingkungan kantor, 
salah seorang karyawan yang dipromosikan ke 
TVRI NTB hasil Swab Testnya ternyata terkonfir-
masi positif  . Berdasarkan hasil tracking semua 
karyawan yang sempat kontak erat dengan yang 
bersangkutan diwajibkan mengikuti Swab Test. 
Situasi ini makin menambah kekhawatiran mer-
eka yang melaksanakan tugas operasional peny-
iaran . Manajemen pun mengambil langkah cepat 
dengan mengurangi durasi siaran  dan mengelu-
arkan kebijakan work from home , kecuali bagi  bagi 
yang harus work from office.  Kebijakan ini diber-
lakukan mulai tanggal 6 hingga 26 Mei 2020.

Swab Karyawan TVRI Bali 
 Seiring makin merebaknya penyebaran 
Covid 19 di Bali , makin banyak pula  karyawan 
yang melaporkan anggota keluarganya yang ter-
papar . Bahkan 2 karyawan  di bagian teknik juga 
harus menjalani perawatan dan isolasi mandi-
ri karena terkonfirmasi positif  terpapar Covid 
19 . Di luar dugaan musibah ini membangkitkan 
solidaritas dan rasa kekeluargaan di kalangan 
karyawan TVRI Bali. Spontanitas karyawan mun-
cul dengan membuka dompet peduli untuk  me-
ringankan beban hidup keluarga karyawan yang 
harus menjalani perawatan dan isolasi. Sementa-
ra untuk mencegah terbentuknya cluster baru di 
lingkungan kantor Swab Test massal pun kembali 
harus dilakukan dengan bantuan Dinas Kesehatan 
provinsi Bali . Disinilah jargon TVRI Bali bersama 
Pemerintah Daerah berjuang melawan Covid 19  
benar benar menjadi sesuatu yang  nyata.  Konsis-
tensi TVRI Bali dalam mempublikasikan berbagai 
kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mel-
awan Covid 19  serta update perkembangan kasus 
setiap hari berbalas dengan pemberian  layanan 
Rapid dan Swab yang difasilitasi Dinas Kesehatan 
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Provinsi Bali . Pandemi ternyata juga mempererat 
silaturahmi dan sinergitas antar lembaga. 
 Dampak pandemi Covid 19 tak terelakkan   
juga berimbas  pada penyelenggaraan operasional 
siaran TVRI Bali. Menghadapi situasi seperti ini 
TVRI Bali segera membentuk gugus tugas pence-
gahan Covid 19 di satuan unit kerja. Gugus tugas 
yang dipimpin kepala satuan di masing masing 
unit kerja bertanggungjawab untuk menegak-
kan protocol kesehatan, mulai dari melakukan 
penyemprotan desinfektan, penyediaan tempat 
cuci tangan dan hand sanitizer hingga mengawasi 
pemakaian masker.  Kebijakan  work from office  
bagi karyawan kembali harus diberlakukan mulai 
tanggal 6 hingga 31 Juli 2020. Suasana keprihati-
nan akibat pandemi Covid 19 makin terasa , sua-
sana kantor lengang  karena  tidak ada produksi 
baik yang live maupun rekaman. Terlebih-lebih 
pada pertengahan bulan Juli tepatnya tanggal 16 
Juli 2020  merupakan hari jadi ke 42 TVRI Bali . 
Mereka yang work from office tak rela moment hari 
jadi berlalu begitu saja akibat Covid 19 . Tapi  tak 
banyak yang dapat dilakukan dalam suasana work 
from office .  Moment hari jadi pun berusaha dita-
mpilkan melalui tampilan di layar. Pada bulle-
tin berita Bali Hari ini misalnya  ada wawancara 
eksklusif  dengan Wakil Gubernur Bali terkait 
perkembangan terakhir situasi perekonomian 
Bali serta harapan terhadap peran TVRI di masa 
Pandemic. Di samping itu ada fox pop dari berb-
agai elemen masyarakat Bali tentang TVRI Bali. 
Sementara  di program moment hari jadi  dikemas 
dalam program siaran interaktif  “Dedalu” yang 
menjadi salah satu acara favorit masyarakat Bali. 
Di tengah-tengah acara  yang dikemas Special da-
lam rangka Hari Jadi TVRI Bali ini Kepala Stasiun 
TVRI Bali  I Ketut Leneng SH melakukan pemo-
tongan tumpeng  sebelum joget bersama beberapa 
artis pop Bali yang berkenan hadir dalam acara 

ini . Seluruh rangkaian acara 
disiplin menerapkan protokol 
kesehatan dengan mengenakan 
masker, face shield dan menjaga 
jarak , sehingga sedikit berbeda dari 
sebelumnya. Dalam situasi seperti ini per-
ingatan hari jadi dengan kegiatan meriah dan 
melibatkan banyak orang  tampaknya tak mun-
gkin dapat dilaksanakan lagi. Diperlukan 
inovasi dan kreativitas mengemas acara 
yang lebih sesuai dengan tatanan ke-
hidupan era baru.
 
Perayaan Hari Jadi ke 42 
TVRI Bali ditengah Pan-
demi Covid 19
 Pandemi Covid 19 telah 
membawa dampak yang luar bi-
asa pada berbagai sisi kehidupan 
dan aktivitas masyarakat, tak ter-
kecuali di dunia penyiaran . Na-
mun di sisi lain ada hikmah dan 
pelajaran yang dapat dipetik dari  
masa pandemic  ini untuk men-
guatkan solidaritas dan mengasah 
rasa kemanusiaan kita semua . Bagi 
insan penyiaran di TVRI Bali Pandemi Covid 19 
tentu juga menjadi momentum untuk menguat-
kan jatidiri sebagi broadcaster sejati dengan 
semangat untuk memberikan pelayanan ter-
baik bagi publik.  Sampai hari ini pandemi 
covid 19 belum berlalu. Kedisiplinan untuk 
menerapkan Protocol kesehatan  menjadi 
sebuah  keniscayaan untuk memutuas rantai 
penularan Covid 19. Sebagai media penyiaran 
publik TVRI harus mengambil peran utama mem-
budayakan kebiasaan baru di tatanan kehidupan 
era baru.  Sutakariana - TVRI Bali

20
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PROFIL KEPALA TVRI STASIUN SULAWESI 
TENGGARA BUDY KURNIAWAN

Kepak Sayap Sang Reporter”
 Pria kelahiran Jakarta, 21 Oktober 1970 
bernama Budy Kurniawan. Sosok penuh wibawa 
yang kini memimpin TVRI Stasiun Sulawesi 
Tenggara ini, mengawali karirnya pada tahun 1999 
di TVRI Stasiun Bengkulu sebagai seorang Reporter. 
Kecintaannya pada dunia jurnalistik membuat ia 
menjalani profesinya dengan penuh tanggung jawab. 
Hingga kemudian ia mendapat promosi dan dilantik 
sebagai kepala seksi berita di TVRI Bengkulu pada 29 
desember tahun 2003. Dua tahun menjabat sebagai 
kepala seksi, Budy Kurniawan kembali mendapat 
promosi  dan di lantik sebagai kepala bidang Berita 
di TVRI Bengkulu pada 30 maret 2005.
 Delapan tahun berkiprah di dunia 
pemberitaan, Budy Kurniawan melebarkan sayap 
dan merambah ke ranah lain. Pada 18 juli tahun 
2007 ia dilantik sebagai kepala seksi program dan 
pengembangan usaha TVRI Bengkulu. Amanah ini 
kemudian ia emban selama kurang lebih  delapan 
tahun, hingga kemudian ia kembali diamanahi 
jabatan yang sama namun di stasiun yang  berbeda. 
Februari 2015 Budy Kurniawan dilantik sebagai 
Kepala seksi program dan pengembangan usaha 
di Stasiun Lampung. Dua tahun menakhodai 
seksi program dan pengembangan usaha di TVRI 
Lampung, Budy Kurniawan kembali mengabdikan 
diri dalam bidang yang telah membesarkan 
namanya. 14 maret 2017 menjadi hari bersejarah, 
hari dimana ia kembali ke dunia pemberitaan 
dengan resmi menjabat sebagai kepala Current 
Affair dan Siaran Olahraga di TVRI Stasiun DKI 
Jakarta. 
 Berkarya demi kepentingan layar telah 
menjadi kesehariannya. Bagi seorang Budy 
Kurniawan, hal terpenting adalah terus Bergerak 
maju dan berdoa. Masalah hasil adalah urusan Allah 
SWT. Itulah prinsip yang ia pegang teguh selama 
berkarya demi layar TVRI. Hal ini pula yang ia bawa 
ketika kepak sayap membawanya terbang jauh ke 
jazirah tenggara pulau sulawesi demi mengemban 
amanah dan tanggung jawab yang lebih besar. Budy 
Kurniawan resmi dilantik sebagai Kepala TVRI 
stasiun Sulawesi Tenggara pada hari Senin, 27 Juni 
2020. 
 Pucuk kepemimpinannya baru saja 
dimulai. Langkah besar pertama yang ia lakukan 
adalah membangun semangat kebersamaan dan 
kekompakan yang lebih kuat untuk menggali ide 
serta gagasan dan kreatifitas demi menghasilkan 
karya karya terbaik bagi pemirsa di Sulawesi 

Tenggara. Bagi seorang Budy Kurniawan, kegiatan 
produksi  tidak hanya sebatas output semata. 
Tetapi sebuah karya produksi harus benar benar 
dapat memberikan manfaat yang besar dalam 
mencerdaskan pemirsa.

Desy Infantriana, S.I.Kom
TVRI Sulawesi Tenggara
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